คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2538

มหาวิทยาลัยของรัฐกับการพึ่งพิงรัฐบาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํากัดจํานวนการรับนักศึกษาพากันปรับโครงสราง
อัตราคาเลาเรียนเปนระลอกๆ จนมีผูตั้งขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยกําลัง `ฮั้ว' กันกําหนดราคา
(price collusion) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทอป.) แปรสภาพเปนคารเตล
(Cartel)
การกลาวหาวา ทอป. เปน `Mini OPEC' อาจจะเปนการยกยองที่เกินเลยจาก
ความเปนจริง เพราะ ทอป. เปนเพียงที่ชุมนุม `คนอกหัก' ซึ่งครํ่าครวญแตเรื่องที่รัฐบาลมิได
ช ว ยเหลื อ มหาวิ ท ยาลั ย อย า งเต็ ม ที่ มิ ห นํ าซํ้ าอธิ ก ารบดี แ ต ล ะท า นก็ มี วิ สั ย ทั ศ น เ กี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนเกี่ยวกับนโยบายคาเลาเรียน การปรับคา
เลาเรียนจึงเปนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหง โดยหาไดมีการปรึกษาหารือ
รวมกันไม
แต ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ระบบป ด พากั น ปรั บ ค า เล า เรี ย นเป น ระลอกๆ
เชนนี้ ยอมเปนสัญญาณที่บงบอกวามหาวิทยาลัยเหลานี้เริ่มตระหนักวา การพึ่งพิงทรัพยากรทาง
การเงินจากงบประมาณแผนดินเปนหลักดังที่เคยเปนมาไมเปนการเพียงพออีกตอไป การปรับคา
เลาเรียนเปนความพยายามสวนหนึ่งในการพึ่งตนเองในดานการเงินมากขึ้น
มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปอนภาครัฐบาลเปนปฐมดวยเห็ตที่มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิตขาราชการนี้เอง รัฐบาลจึงมีนโยบาย
เก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า การดํ าเนินนโยบายราคาในลักษณะเชนนี้เกื้อกูลใหระบบราชการ
กํ าหนดโครงสรางเงินเดือนในอัตราตํ่ าได เพราะถือวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐแลวในขณะรับบริการอุดมศึกษาจึงมิจํ าตองจายเงินเดือนในอัตราสูง ขางฝาย
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเสียคาใชจายในการศึกษานอย ก็สามารถทนรับราชการโดยรับ
เงินเดือนในอัตราตํ่าได สภาพการณเชนนี้ดํารงอยูไดก็เพราะเหตุวา ภาครัฐบาลกอนทศวรรษ
2520 เปนนายจางรายใหญที่สุดของบัณฑิตอุดมศึกษา โครงสรางอัตราเงินเดือนในระบบราชการ
มีนํ้าหนักคอนขางสําคัญในการกํากับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน
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เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายการเก็ บ ค า เรี ยนอั ต ราตํ่ ารัฐบาลไดจั ดสรรงบประมาณ
แผนดินในระดับที่พอเพียงแกการประกอบการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามารถ
เติบโตรุดหนาได ระบบอุดมศึกษาของรัฐขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง
(2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เนื่องเพราะรัฐบาลมีนโยบายการผลิตกําลังคนเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการวางแผนการศึกษา ซึ่งยึดถือวิธีการประมาณการ
ความตองการกําลังคน (Manpower Requirement Approach) มีสวนสําคัญในการผันทรัพยากร
ทางการเงินในภาครัฐบาลไปสูภาคอุดมศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินนอยกวาที่ควรจะเปน
ด วยเหตุที่ รัฐ บาลมีน โยบายสนับสนุน การอุดมศึ ก ษาในชว งเวลาอันยาวนาน
นี้เอง ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยของรัฐจึงแขวนอยูกับงบประมาณแผนดินเปนสําคัญ โดยที่
ไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดเลยที่ตระเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับโครงสรางการเงินเพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยของรัฐถนัด
แตการแบมือของบประมาณแผนดิน และรีดภาษีอากรจากประชาชนมาใชจาย โดยไมคิดที่จะให
ผูรับบริการอุดมศึกษาของรัฐมีสวนรับภาระรายจายเพิ่มขึ้น
เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2520 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมแปรเปลี่ยนไป
อยางสําคัญ วิกฤติการณเงินคงคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 นํามาซึ่งจุดจบแหง `ยุคทอง'
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ นโยบายการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวางปงบประมาณ
2525-2531 มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ปญหาการขาดสภาพคลองในภาครัฐบาลทําให
มีการตรึงงบลงทุน (capital expenditure) สวนงบดําเนินการ (current expenditure) ก็เพิ่ม
ในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอเทานั้น งบประมาณแผนดินโดยสวนรวมเพิ่มขึ้นในระดับที่เพียง
แตรักษาอํานาจซื้อใหเทากับงบประมาณแผนดินปที่ลวงมาแลว นั่นก็คือ รายจายที่แทจริง (real
expenditure) อยูในระดับเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายจายที่แทจริงเพิ่มขึ้นในอัตราศูนย
(Zero-growth Budget) แมวาภาวะเศรษฐกิจถดถอนที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลกตั้งแตป 2523
จะบรรเทาเบาบางลง และกลับฟนตัวในชวงปลายป 2529 แตรัฐบาลไทยยังคงดําเนินนโยบาย
การคลังแบบกระยาจกตอมาจนถึงปงบประมาณ 2531
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลังนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ตองเผชิญชะตากรรมดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ ในขอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแบบจํากัด
จํ าเขี่ย และนับเปนจุดหักเหสํ าคัญที่มหาวิทยาลัยของรัฐเริ่มกาวเขาสูยุคแหงความเสื่อมถอย
การจํ ากั ด งบลงทุ น ทํ าให ม หาวิ ท ยาลัย ของรั ฐมิอ าจขยายตัว ตามปกติ ในขณะที่ ก ารเพิ่ม งบ
ดําเนินการในอัตราตํ่าทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจธํารงคุณภาพของบริการอุดมศึกษาในระดับ
เดิมไวได
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ตลอดชวงเวลาที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลัง รัฐบาลดําเนินมาตรการการจํากัด
กําลังคนภาครัฐควบคูไปดวย การรับขาราชการใหมเพียงเทากับจํานวนผูปลดเกษียณก็ตาม หรือ
มิใหเพิ่มเกินกวา 2% ก็ดี กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งภาครัฐบาลตองสูญเสีย
ฐานะนายจางรายใหญของบัณฑิตอุดมศึกษา และการวางงานของบัณฑิตกลายเปนปญหาสําคัญ
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ในอีกดานหนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐประสบปญหา ไมสามารถขยายจํานวน
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอาจารยใหม
แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจนับตั้งแตปลายป 2529 เปนตนมา กอใหเกิดปญหา
ชุดใหมแกมหาวิทยาลัยของรัฐ ระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู `ยุคทอง' ของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในชวงระหวางป 2530-2533 แมจะชะงักลงบางในระหวางป 2534-2535 แตก็สามารถ
ธํารงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา การเติบโตของภาคการ
สงออกเกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) การเก็งกําไร
ปรากฏอยางแพรหลาย ทั้งในการซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย การเติบโตของภาค
เอกชนดั ง กล า วนี้ มี ผ ลอย า งสํ าคั ญ ต อ การจั ด สรรทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นระบบเศรษฐกิ จ ไทย
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีแรงดึงดูดชนชั้นมันสมองของชาติตองสูญเสียแรงดึงดูดนั้น เนื่องเพราะ
อั ต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนจากการใช แ รงงานในภาคเอกชนปรั บ ตั ว อย า งก า วกระโดด
ในขณะที่การปรับตัวในภาครัฐบาลเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ความแตกตางของอัตราผลตอบแทน
จากการใชแรงงาน ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้น ทําใหภาครัฐบาลสามารถวาจางบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตํ่ าลงไปเรื่อยๆ ความขอนี้รวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยซึ่งเคยดึงดูดชนชั้น
มันสมองของชาติในทศวรรษ 2500 และ 2510 กลับไดนักวิชาการชั้นสองและชั้นสามในทศวรรษ
หลังจากนั้น
ความลาหลังทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล ไมเพียงแตจะทําใหขาดแรงดึงดูด
ชนชั้นมันสมองเทานั้น หากยังทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได
คุณภาพของกําลังคนจึงเสื่อมทรามลงตามลําดับ แตการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนมิได
มีผลตอกําลังคนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังสามารถทําลายวิญญาณของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะชุ ม ชนทางวิ ช าการอี ก ด ว ย ในดา นหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจ ฟองสบูมี สว นดึง ดูดอาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย บางส ว นไปประกอบธุ ร กิ จ การเก็ ง กํ าไรซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละอสั ง หาริ ม ทรัพ ย
ในอีกดานหนึ่งการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชนกอใหเกิดความตองการบริการทางวิชาการและ
ที่ปรึกษา อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนไดกาวกระโดดไปประกอบธุรกิจการวิจัยและการให
คําปรึกษา โดยที่มิไดลาออกจากราชการ
เมื่อรัฐบาลดําเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางปงบประมาณ 2525-2531
นั้น รัฐบาลไดผลักดันนโยบายการถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (Privatization) พรอมทั้งการลด
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การควบคุมและกํากับ (Deregulation) ดวย วาจําเพาะการอุดมศึกษา รัฐบาลสงเสริมการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น นั่นหมายความวา ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิต
บริการอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลก็ตีตัวออกหางจากนโยบายการกําหนดอัตรา
คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐตัดสินใจกําหนดนโยบายกันเอง
สวนสํ าคัญมิใชเปนเพราะรัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
หากแตเปนเพราะรัฐบาลไมตองการเผชิญหนากับนักศึกษาในยามที่มีการปรับอัตราคาเลาเรียน
แมเมื่อฐานะการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้นอยางมากนับตั้งแตปงบประมาณ
2531 เปนตนมา แตรัฐบาลก็มิไดถือวามหาวิทยาลัยของรัฐเปนองคกรสําคัญในระบบสติปญญา
ของชาติ จึงปฏิบัติตอมหาวิทยาลัยของรัฐดุจเดียวกับที่ปฏิบัติตอหนวยราชการอื่นๆ ทั้งในดาน
นโยบายงบประมาณและโครงสรางอัตราเงินเดือน
นโยบายและทาทีของรัฐบาลชุดตางๆที่มีตอมหาวิทยาลัยของรัฐดังกลาวขาง
ตนนี้ ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศ `ลางมือ' จากนโยบายการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
นับเปนสัญญาณเตือนภัยใหมหาวิทยาลัยทั้งปวงตองปรับตัว โดยลดการพึ่งพิงงบประมาณ
แผนดิน และหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น การปรับโครงสรางอัตราคาเลาเรียนนับเปนหนทางหนึ่งใน
การพึ่งตนเองทางการเงิน มหาวิทยาลัยบางแหงถึงกับกําหนดเปนหลักการวา จะมีการปรับคาเลา
เรียนทุกปในลักษณะคอยเปนคอยไป
แตการขึ้นคาเลาเรียนมิใชหนทางเดียวที่ชวยใหมหาวิทยาลัยอยูรอดทางการเงิน
ตลอดชวงแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม
มีสวนอยางสําคัญในการแปรสภาพบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา มหาวิทยาลัยของรัฐจึงเริ่มขาย
`สินคา' ของตน โครงการเลี้ยงตนเองประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีสวนชวยประทังชีวิตเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยไดบาง
แตมหาวิทยาลัยยังตองมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
หากอาจารยมหาวิทยาลัยมัวแต `ขายของ' ความกาวหนาทางวิทยาการยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
ณ บัดนี้ เปนที่แนชัดวา มหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจหวังพึ่งรัฐบาลตอไปได
แตมรดกของระบบราชการที่ทิ้งไวใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยหรือโครงสราง
การบริหารก็ไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองไดเชนกัน สภาพการณดังที่เปนอยูในปจจุบัน
ทําใหคาดไดวา เพียงชั่วเวลาอีกทศวรรษเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะตกสูหุบเหวแหงความตกตํ่า
และระบบสติปญญาของชาติจะเสื่อมทรามลงอยางถึงที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐออนแอ
เกินกวาที่จะโตคลื่นเศรษฐกิจและคลื่นสารสนเทศได

